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FESTIVA E ANIVERSÁRIO

NO XI DE AGOSTO

Aristidinho recebe um beijo fraternal de Simeão José Sobral.

No último fim de semana, o
Rotary Club de Tatuí promoveu
reunião festiva sob a presidência de Armando Petinelli Júnior,
para comemorar o “Dia das
Mães”. Nesta ocasião, Aristides
Ferreira Filho, o Aristidinho, foi
cumprimentado por colegas
rotarianos pelo seu aniversário.
Ivan Rezende registra o acontecimento social em sua página
na internet.

Aristidinho comemora seu aniversário no Rotary.

FOTOS: Jhony Salles.

José Eduardo, Ivan, Magnus e Gustavo Cóscia em comemoração
rotária.

Elizabeth Amadei e Oscar Sallum Filho em noite festiva.

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO

PLAY BOYS DA PRAÇA
No sábado (9), o grupo
intitulado “Play Boys da Praça” se reuniu na chácara do delegado Cesar “Canário”
Camargo para mais um ano de
confraternização. Este grupo,
nas décadas de 60 e 70 do
século passado, reunia jovens
que curtiam a Jovem Guarda e
se encontravam na Praça da
Matriz, em Tatuí. Aliás, a praça era o único divertimento e o
ponto de encontro da moçada.
As roupas da moda eram calça Lee (que muitas vezes chegava dos EUA para nossa cidade, através de micro-empreendedores especializados em
importação), calças boca de
sino, camisas floridas (que
causavam aversão e comentários irados dos mais conservadores) e cabelos compridos,
motivo de muita confusão no
conservador “Barão de Suruí”,
na época a melhor escola da
cidade. Os “plays boys da praça” eram os que estavam sempre na “crista da onda” e chamavam a atenção da galera
feminina com suas roupas exó-

O aniversariante Arthur com Heloísa, Jonathan e dona Cidinha
Pedagoga.

Convidados no aniversário de Arthur.

ticas. Esta reunião é uma forma de reviver o saudosismo da
nossa Tatuí dos velhos tempos.
Parabéns aos participantes por
conservar e preservar uma épo-

NOVOS UNIFORMES DO XI
No sábado (9), a diretoria
da A.A. XI de Agosto promoveu uma festa para apresentar sua nova linha de uniformes padronizados para o
biênio 2015/2016, destinados
às equipes esportivas
agostinas, nas modalidades
de futebol, basquete e vôlei.
Também foram apresentados
os uniformes para treinamento em todas as categorias.
Rosana Camargo Almeida
Moraes, da secretaria do XI
de Agosto, registrou fotograficamente o evento. Um dos
patrocinadores é o Auto Posto
Trevo.

Auto Posto Trevo é patrocinador do novo uniforme.

Equipes com novo uniforme do XI.

ca que revolucionou o Brasil e
o mundo. A juventude, reprimida por preconceitos, conseguiu
se libertar das amarras do
conservadorismo e dar seu gri-

to de liberdade, mesmo em um
período onde o Brasil era controlado por uma ditadura militar
(1964-1985), que não deixa nenhuma saudade.

No sábado (9), Ivan Rezende, presidente do Lar São Vicente
de Paulo, registrou em sua página na internet o primeiro aniversário de Arthur, filho de Jonathan e Heloísa Augusta Vieira.
Muita gente foi celebrar a data e prestigiar o aniversariante.

